
 

 يىجد ثالث أوىاع مه اىنابالث

1- Straight-Through Cable 

2- Cross-Over Cable 

3- Roll-Over Cable 

 

ولكن ماعدا ربط   تخدم لربط اى جهازين غير متشابهان اى يختلفان عن بعضيس

 بمعنى --براوترجهاز كمبيوتر 

PC-------------Switch 

Router---------Switch 

 وهكذا

 (Straight)ونود ان نبين لماذا سمى بهذا االسم 

 

 4اسالك ونحن النستخدم منهم بالفعل اال  8من المعروف ان الكابل يحتوى على 

 6-3  2-1اسالك وهم 

 يستخدموا فى ارسال البيانات 1-2

 يستخدموا فى استقبال البيانات 3-6

 وذلك بالنسبة الجهزة الكمبيوتر والراوترات



 للسويتشات او الهب نستخدم العكس بمعنىاما بالنسبة 

 يستخدموا فى استقبال البيانات 1-2

 يستخدموا الرسال البيانات 3-6

 اذا عندما نقوم بتوصيل جهازين مختلفين وليكن

PC---------------Switch 

 اذا ماذا يحدث هنا

 PCبالنسبة ل 

 الرسال البيانات 2-1يستخدم 

 Switchوبالنسبة 

 استقبال البياناتفى  2-1يستخدم 

 6-3مرة اخرى بارسال البيانات من خالل   Switchويقوم 

 ايضا 6-3باستقبالها على   PCويقوم 

 هذا تكون الفكرة واضحةبو

 اسالك 8من المعروف ان الكابل يحتوى على .واالن ناتى لكيفية عمل هذا الكابل 

اسالك له لون وبالنسبة لترتيب االلوان يوجد مفهومان لترتيب  8كل سلك من 

 االلوان وهما

1-Standard A 

 



 

 

2-Standard B 

 

 

 

 وعندما نقوم بعمل هذا النوع من الكابالت نتبع هذا الترتيب 

 Standard Bوهو 



 

 

                             

 .الترتيب فى كال طرفى الكابلوفى هذا النوع البد من عمل نفس 

 وطبعا من الممكن اتباع ترتيب اخر لاللوان وهو

Standard A 

 



 اذا مه اىممنه اتباع اي تستيب مه هرا بشسط اتباع وفس اىتستيب فً مال طسفً اىنابو

 ويتضح ذىل مه خاله اىصىز االتيت

 

          

 

 أو يتم اتباع هذا الترتيب

             

 اتبعنا نفس الترتيب فى كال طرفى الكابلمن المالحظ اننا فى كال الحالتين 

 ونوضح مرة اخرى استخدمات هذا النوع

 



 

Use a straight-through cable when: 

 

   1. Connecting a router to a hub 

2. Connecting a computer to a swtich 

 3. Connecting a LAN port to a switch, hub, or computer 

 

 انتهينا من شرح النوع االولوبذلك نكون قد 



 Cross-Over Cable 

 يستخد هرا اىىىع مه اىنابالث ىسبظ االجهصة اىمتشابهت بمعىً ممبيىتس بنمبيىتس أو سىيتش بسىيتش

 وىنه هىاك استثىاء وهى زبظ جهاش ممبيىتس بساوتس

PC------------------PC 

Switch-------Switch 

PC------------Router 

 وقىم بعمو هرا اىىىع مه اىنابالث وتبع االتًوعىدما 

واىطسف االخس مه اىنابو يتم  Standard Aفً اىطسف االوه مه اىنابو يتم تستيب االسالك طبقا 

 اي البد مه عنس تستيب االىىان مما هى مىضح باىصىز Standard Bتستيب االسالك طبقا ه 

 

                             



فً    Standard Aفً اىطسف االوه ووضع   Standard Bستيب طبقا ه ايضا وضع اىتمنوم

ىه تستيب مه طسفً اىنابو  ف وىنه اىقاعدة مو طسف اىطسف اىثاوً فسىا ء هرا او هرا اليىجد اختال

 سىاء مان

Standard A  اوStandard B 

 

 ؟لماذا سمى بهذا االسم وايه الفكرة من هذا النوع.سوال

 سوال يطرح نفسه

لربط جهازين متشابهين مثل  مهذا النوع يستخدمما سبق اتضح لنا ان 

 سويتش بسويتش

فى ارسال البيانات الى السويتش  2-1فمثال فى السويتش االول يستخدم 

 الثانى

 فى استقبال البيانات 2-1والسويش الثانى يستخدم 

 فى ارسال البيانات الى السويتش االول 6-3والسويتش الثانى يستخدم 

 فى استقبال البيانات من السويتش الثانى 6-3والسويتش االول يستخدم 

 ولهذا يتم عكس ترتيب الطرف االول عن الطرف الثانى

 وفى النهاية نوضح مرة اخرى استخدمات هذا النوع

Use a crossover cable when: 

 

 1. Connecting a computer to a router 

 2. Connecting a computer to a computer 

 3. Connecting a router to a router 

 4. Connecting a switch to a switch 

 5. Connecting a hub to a hub 

 

 .وبذلك نكون قد انتهينا من شرح النوع الثانى

 

 



 

 

 

وناتى لشرح النوع الثالث واالخير وهو يستخدم لربط جهاز كمبيوتر براوتر او 

 configurationوذلك بغرض عمل  Consolسويتش عن طريق 

 وهذه صورة توضح هذا الكابل

                          

 ويكون ترتيب االلوان كما يظهر بالصورة 

 

 

 Cross-Over Cableاى نفس ترتيب ونفس الفكرة 



 استخدمات هذا النوع وفى النهاية نوضح مرة اخرى

 connect a device to a router or switch’s console port. This 

allows a programmer to make a connection to the router 

or switch 
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